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ην κάζεκα ηεο Σεηάξηεο 26 Φεβξνπαξίνπ, ζα παξνπζηάζνπκε ηε ζέζε θαη ην 
ξόιν ηεο γπλαίθαο ζηελ Αξραία Διιάδα. 
Οη γπλαίθεο έρνπλ γίλεη εδώ θαη κεξηθά ρξόληα αληηθείκελν πξνζνρήο ηωλ 
θνηλωληνιόγωλ θαη ηωλ ηζηνξηθώλ. Η εηθόλα πνπ έρνπλ, από ηνλ Όκεξν κέρξη θαη 
ηνλ Μέλαδξν, γηα ηε ζέζε θαη ηνλ ξόιν ηεο γπλαίθαο ζηελ Αξραία Διιάδα είλαη 
αξθεηά αξλεηηθή. Παξ’ όιν πνπ ε κνξθή ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία ειιεληθή 
ινγνηερλία θαη ηέρλε είλαη έληνλε, ε γπλαίθα θπξηαξρείηαη από ηελ  έληνλε παξνπζία  
ηωλ αληξώλ. Η θαζεκεξηλόηεηά ηεο θηλείηαη θπξίωο  γύξω από ηνλ νίθν.  Δίλαη 
ππεύζπλε γηα ηελ αλαηξνθή ηωλ παηδηώλ θαη θξνληίδεη γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 
ζπηηηνύ. Μνλό ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο βγαίλεη εθηόο ηνπ νίθνπ.  
 

        θνπόο, ινηπόλ, απηνύ  ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε ζέζε θαη ν 
ξόινο ηεο γπλαίθαο  ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλωλία κέζα από ηελ καηηά ηεο 
δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο  δωήο ηωλ γπλαηθώλ ηωλ αξραίωλ ρξόλωλ. Κάλνληαο κηα 
ζύληνκε αλαδξνκή ζην παξειζόλ, ζα δηεξεπλεζνύλ νη ζρέζεηο ηωλ γπλαηθώλ κε ηα  
κέιε ηνπ νίθνπ θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ηηο ζπκπεξηθέξνληαλ. 
Παξάιιεια , ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο αζρνιίεο ηωλ γπλαηθώλ, εληόο θαη εθηόο ηνπ 
νίθνπ, αιιά θαη ζηα θαιιωπηζηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί ε 
ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζην δεκόζην βίν ηεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ιαηξεπηηθά 
δξώκελα όπνπ επηηξεπόηαλ  ε γπλαηθεία ζπκκεηνρή. 
 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ: 
 

       Η ηέιια Παπνύιηα  δεη θαη εξγάδεηαη ζηηο έξξεο ωο θηιόινγνο ηεο  ηδηωηηθήο 
εθπαίδεπζεο . 



Απνθνίηεζε από ην ηκήκα «Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο» ηνπ Γ.Π.Θ. Οινθιήξωζε ηηο 
κεηαπηπρηαθέο  ηεο  ζπνπδέο ζην Σκήκα «πνπδέο ηεο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Δ.Α.Π. 
πκκεηέρεη ζηα Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγωλ Ν. εξξώλ από ην 2017, ωο Έθνξνο 
Βηβιηνζήθεο (2017-2019) θαη ην 2020 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο ωο Σακίαο. Σεο 
αξέζνπλ ν εζεινληηζκόο θαη ν ρνξόο ζπκκεηέρνληαο ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο 
πόιεο ηωλ εξξώλ. 
 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 
(ωθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ.  

 πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θωκάο θαη 
Υαζηωηάθε Δηξήλε. 

 

 Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 
 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Δ θαη ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ 
 

 

Για ηο 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο 

Εήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

 

 


